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Ändringsförslag 122
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62, 151 och 153, och av 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 123
Louis Grech

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artiklarna 53.1 och 62,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artiklarna 53.1, 62 och 153,

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att genomförandet av direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster inte bara grundas på instrumenten 
för den inre marknaden.

Ändringsförslag 124
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

– med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62, 151 och 153,

Or. en

Ändringsförslag 125
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 
fördraget till de grundläggande principerna 
på den inre marknaden i EU. Unionen ser 
till att dessa principer omsätts i praktiken i 
syfte att garantera lika konkurrensvillkor 
för företag och respekt för arbetstagares 
rättigheter.

(1) Unionens och medlemsstaternas mål 
är att främja sysselsättningen, att 
förbättra levnads- och arbetsvillkor och 
därigenom möjliggöra en harmonisering 
samtidigt som förbättringarna bibehålls, 
att åstadkomma ett fullgott socialt skydd, 
en dialog mellan arbetsmarknadens 
parter och en utveckling av de mänskliga 
resurserna för att möjliggöra en varaktigt 
hög sysselsättning samt att bekämpa 
utestängning. Fri rörlighet för 
arbetstagare, etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 
fördraget till de grundläggande principerna 
på den inre marknaden i EU. Unionen ser 
till att dessa principer omsätts i praktiken i 
syfte att garantera lika konkurrensvillkor 
för företag och respekt för arbetstagares 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 126
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att åstadkomma en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft måste socialpolitiken stå 
i centrum av den inre marknaden. Därför 
behövs ramar för den inre marknaden för 
att säkerställa en balans mellan sund 
konkurrens som förenar öppna gränser 
och fri rörlighet för varor, kapital och 
tjänster och samtidigt garanterar och 
respekterar de grundläggande sociala 
rättigheter som följer av arbetsrätt, 
socialförsäkring, sociallagstiftning och 
kollektivavtal och som anges i fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 127
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna. Denna utstationering måste 
ske utan att man bryter mot bestämmelser 
om icke-diskriminerande behandling för 
både företag och arbetstagare i enlighet 
med artiklarna 45.2 och 49 i 
EUF-fördraget.
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Or. en

Ändringsförslag 128
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Denna rätt till fri 
rörlighet skiljer sig från friheten att 
tillhandahålla tjänster, som innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

Or. en

Motivering

Både friheten att tillhandahålla tjänster och medborgarnas rätt till fri rörlighet för att kunna 
arbeta och bo var som helst i unionen är centrala för att den inre marknaden ska fungera.
För detta direktivs syfte är det avgörande att skilja dessa rättigheter åt för att utstationerade 
arbetstagare ska kunna åtnjuta alla rättigheter och allt skydd som anges i fördraget, 
samtidigt som den inre marknaden måste fungera smidigt och rättvist vad gäller företag och 
konkurrens.

Ändringsförslag 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär 
att alla medborgare har rätt att fritt flytta 
till en annan medlemsstat för att arbeta och 
bo där, och att de inte får diskrimineras i 
fråga om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär 
att företag har rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat och i 
detta syfte tillfälligt sända ut 
(utstationera) sina anställda för att utföra 
de nödvändiga uppgifterna.

(2) Friheten att tillhandahålla tjänster 
omfattar företagens rätt att tillhandahålla 
tjänster i en annan medlemsstat och i 
detta syfte tillfälligt sända ut 
(”utstationera”) sina anställda för att 
utföra de nödvändiga uppgifterna. När 
det gäller utstationering av arbetstagare 
är det nödvändigt att skilja denna frihet 
från fri rörlighet för arbetstagare, som ger
alla medborgare rätt att fritt flytta till en 
annan medlemsstat för att arbeta och bo där 
och skyddar dem från att diskrimineras i 
fråga om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Utstationering av arbetstagare sker inom ramen för friheten att tillhandahålla tjänster och får 
inte förväxlas med friheten för arbetstagare att fritt röra sig över gränserna.

Ändringsförslag 130
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
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för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.
Detta direktiv och direktiv 96/71/EG bör 
fastställa miniminormer. Direktivet får 
inte hindra medlemsstaterna från att anta 
eller behålla rättsliga eller kollektivt 
överenskomna standarder som går längre 
än vad som fastställs i direktivet så länge 
de utstationerade arbetstagarna ges 
fördelaktigare villkor som garanterar 
rättvis behandling och förhindrar 
diskriminering av lokala och utländska 
företag och arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 131
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv bör inte på något sätt 
påverka de grundläggande rättigheter 
som erkänns i medlemsstaterna och i 
internationell lagstiftning, ILO:s 
konventioner, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, den europeiska sociala 
stadgan och den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna.

Or. en

Ändringsförslag 132
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv syftar till en bättre 
efterlevnad av direktiv 96/71/EG. Därför 
bör bestämmelsen i detta direktiv 
tillämpas utan att det påverkar artiklarna 
4 och 5 i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 133
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering vara verkställbara 
och förbättras, och kringgående av 
reglerna måste bestraffas, särskilt när det 
gäller alla slags arbets- och 
anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 134
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 



PE498.075v01-00 10/116 AM\916992SV.doc

SV

bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras. Dessa 
grundläggande, tydligt definierade arbets-
och anställningsvillkor i direktiv 
96/71/EG får inte påverkas av direktivet 
om genomförande av direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras, med 
beaktande av proportionalitetsprincipen 
och principen om icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 136
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Detta direktiv bör inte på något sätt 
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påverka de grundläggande rättigheter 
som erkänns i medlemsstaterna och i 
internationell rätt, ILO-konventioner, 
Europakonventionen och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, inklusive rätten att strejka 
eller att vidta annan åtgärd som omfattas 
av arbetsmarknadslagstiftning och praxis 
i medlemsstaterna. Det bör inte heller 
påverka rätten att förhandla om, ingå och 
tillämpa kollektivavtal samt att vidta 
kollektiva åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. de

Ändringsförslag 137
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar bör alla fakta 
rörande arbetet och arbetstagarens 
situation beaktas. Om nödvändiga bevis 
inte kan tillhandahållas av arbetsgivaren 
bör anställningsförhållandet anses 
omfattas av lagarna och förordningarna i 
den medlemsstat där tjänsterna utförs.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av nationell arbetsrätt får inte betraktas som straff.
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Ändringsförslag 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Alla åtgärder som införs genom detta 
direktiv måste vara motiverade, 
proportionerliga och icke-
diskriminerande så att de inte orsakar 
administrativa bördor och hämmar 
möjligheten för företag, särskilt små och 
medelstora företag, att skapa nya 
arbetstillfällen, samtidigt som de skyddar 
utstationerade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 
ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
direktiv 96/71/EG och förordning (EG) 
nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-
förordningen), måste klargöras ytterligare.

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 
ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
direktiv 96/71/EG och förordning (EG) 
nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-
förordningen), måste klargöras ytterligare
så att en bred tillämpning av direktivet 
kan säkerställas.

Or. en
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Motivering

Kriterierna bör inte begränsa tillämpningen av direktivet, eftersom många utstationerade 
arbetstagare då inte längre skulle omfattas av dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag 140
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 987/2009 av den 16 september 
2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen.

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 987/2009 av den 16 september 
2009 om tillämpningsbestämmelser till 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Bestämmelserna i 
detta direktiv påverkar inte de 
medlemsstater som föreskriver och 
tillämpar förmånligare villkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att avgöra om en utstationerad 
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arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar får förteckningen 
över kriterier avseende arbetstagarens 
arbetssituation enligt artikel 3.2 inte 
behandlas åtskilt. Vid kontrollen måste 
myndigheterna göra en samlad 
bedömning av varje enskilt fall och ta 
vederbörlig hänsyn till situationens särart 
med beaktande av artikel 14.8 i 
förordning (EG) nr 987/2009.

Or. de

Ändringsförslag 142
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En arbetstagares 
anställningsförhållanden bestäms enligt 
direktiv 96/71/EG av värdlandet 
oberoende av parternas önskan, med 
hänsyn till de verkliga förhållandena 
inom näringslivet. Alla medlemsstater bör 
låta kriteriet ”underordnad ställning” 
vara avgörande när det gäller att avgöra 
skillnaden mellan en direkt anställd och 
en egenföretagare. För att en arbetstagare 
ska betraktas som egenföretagare ska det 
kunna visas att han eller hon befinner sig 
bortom varje form av underordnad 
ställning vad gäller val av verksamhet 
samt arbets- och lönevillkor.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras för 
att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna
(parallellt med eller som alternativ) .

(8) Arbetsmarknadens parter har en viktig 
roll när arbetstagare utstationeras för att 
tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna
(parallellt med eller som alternativ). Denna 
rätt bör gå hand i hand med parternas 
ansvar när det gäller att meddela och 
informera om dessa lönenivåer.

Or. en

Ändringsförslag 144
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att företagen 
missbrukar och/eller kringgår direktiv 
96/71/EG och detta direktiv för att frånta 
utstationerade arbetstagare deras 
rättigheter eller undanhålla dem sådana 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Förslaget förhindrar att reglerna missbrukas eller kringgås.
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Ändringsförslag 145
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Förhållandet mellan detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG å ena sidan och 
direktiv 2008/104/EG å den andra bör 
klargöras så att det kan garanteras att 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och samtidigt är 
utstationerade kan dra nytta av de 
fördelaktigaste anställningsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 146
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Förhållandet mellan detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG å ena sidan och 
direktiv 2008/104/EG å den andra bör 
klargöras så att det kan garanteras att 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag och samtidigt är 
utstationerade kan dra nytta av de 
fördelaktigaste anställningsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna 
har ett nära samarbete, samtidigt som man 
inte får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att upprätta och bibehålla ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna,
kommissionen och relevanta nationella, 
regionala och lokala aktörer, inbegripet 
yrkesinspektioner och arbetsmarknadens
parter.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter i både värdländer och ursprungsländer måste först och främst 
samarbeta bilateralt för att säkerställa effektiv rättshjälp i god tid när utstationerade 
arbetstagares rättigheter överträds, samt garantera allmän tillämpning av reglerna.
Kommissionen har en viktig roll att spela; nationella, regionala och lokala 
tillsynsmyndigheter och arbetsmarknadens parter måste emellertid befinna sig i centrum för 
detta samarbete, beroende på den stora variationen av regler som medlemsstaternas
yrkesinspektioner har att följa.

Ändringsförslag 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter och säkerställandet av 
företagens rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat, medan bristande 
efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
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ett nära samarbete, samtidigt som man inte 
får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

detta område inte får avsedd verkan. Det är 
därför mycket viktigt att kommissionen 
och medlemsstaterna har ett nära 
samarbete, samtidigt som man inte får 
glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 149
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Behöriga myndigheter bör göra en 
sammantagen bedömning av samtliga 
faktorer för att fastställa om ett företag 
bedriver en väsentlig del av sin
affärsverksamhet i den medlemsstat där 
det är etablerat. Om det saknas 
tillräckliga bevis för att anta att företaget 
verkligen bedriver en väsentlig del av sin 
affärsverksamhet i den medlemsstaten, 
bör företaget anses vara etablerat i den 
medlemsstat där det tillhandahåller sina 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 

(11) Med tanke på värdmedlemsstatens 
förmåga att fastställa fakta om det 
utländska företaget är begränsad är 
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hänseende. samarbete med etableringsmedlemsstaten 
avgörande och behöver bli ännu bättre. 
Ömsesidigt förtroende, hjälpsamhetsanda
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 151
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja 
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

(11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja, 
förhindrande av social dumpning och 
kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

Or. nl

Ändringsförslag 152
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
Detta utgör emellertid inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
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samarbete. samarbete.

Or. en

Motivering

Bilateralt samarbete mellan behöriga myndigheter är den viktigaste mekanismen för att 
säkerställa skyddet av rättigheter för utstationerade arbetstagare. Det måste understrykas att 
detta direktiv underlättar, snarare än hindrar, sådant bilateralt och/eller multilateralt 
samarbete.

Ändringsförslag 153
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete. Hur det elektroniska 
informationsutbytet tillämpas i praktiken 
med hjälp av informationssystemet för 
den inre marknaden bör undersökas med 
avseende på dess funktionalitet.

Or. de

Ändringsförslag 154
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
Detta bör emellertid kompletteras av 
bilaterala överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete, eftersom dessa etablerade 
mekanismer för samarbete har visat sig 
vara givande.

Or. en

Ändringsförslag 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG bör det föreskrivas att ett 
elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt.
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Or. en

Ändringsförslag 156
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Medlemsstaterna måste meddela 
kommissionen hur de avser att göra
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor offentlig och tillgänglig 
för utstationerade arbetstagare och
tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Där arbets- och anställningsvillkor 
fastställs genom kollektivavtal som 
förklarats ha allmän giltighet ska 
medlemsstaterna se till att dessa 
kollektivavtal offentlig- och 
tillgängliggörs.

Or. en



AM\916992SV.doc 23/116 PE498.075v01-00

SV

Ändringsförslag 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta sådana
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav.
Kontrollåtgärderna eller de administrativa 
formkraven bör vara proportionerliga och 
inte medföra omotiverade eller överdrivna 
administrativa bördor. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 159
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Varje riskbedömnings mål bör vara 
att identifiera sektorer som har en hög 
koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen bör hänsyn tas till olika 
sektorers särskilda problem och behov, 
tidigare överträdelser, upplysningar 
tillhandahållna av arbetsmarknadens 
parter lokalt, praxis för kringgående av 
regler samt utsattheten hos vissa grupper 
av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 160
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att underlätta en effektiv 
kontroll av efterlevnaden av de materiella 
bestämmelser som rör arbets- och 
anställningsvillkoren, bör 
medlemsstaterna begära av utstationerade 
arbetstagare att de bär personliga id-kort 
utfärdade av ursprungslandet. Ett sådant 
dokument bör åtminstone kunna 
identifiera personen i fråga, hans eller 
hennes anställningsförhållande och 
kontaktuppgifter till den utfärdande 
nationella myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 161
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett heltäckande system av 
förebyggande kontroller och kontroller i 
efterhand i syfte att upptäcka och 
förhindra enskilda fall av skenbart 
egenföretagande eller obetalt arbete, 
kombinerat med avskräckande påföljder, 
bör bidra till att motverka odeklarerat 
arbete.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 162
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett heltäckande system av 
förebyggande kontroller och kontroller i 
efterhand i syfte att upptäcka och 
förhindra enskilda fall av skenbart 
egenföretagande eller obetalt arbete, 
kombinerat med avskräckande påföljder, 
bör bidra till att motverka odeklarerat 
arbete.

(17) Alla former av bedräglig användning 
av ställningen som ”egenföretagare” 
måste förbjudas genom ett heltäckande 
system av förebyggande kontrollåtgärder 
och avskräckande påföljder.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG samt den praktiska efterlevnaden 
av det och för att i mån av möjlighet 
minska variationen vad gäller 
tillämpningen och efterlevnaden inom 
unionen, bör medlemsstaterna se till att 
inspektionerna på deras territorier är 
effektiva och ändamålsenliga.

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av direktiv 
96/71/EG samt den praktiska efterlevnaden 
av det och för att i mån av möjlighet 
minska variationen vad gäller 
tillämpningen och efterlevnaden inom 
unionen, bör medlemsstaterna se till att 
inspektionerna på deras territorier är 
effektiva, ändamålsenliga, 
proportionerliga och icke-
diskriminerande och att de inspekterade 
företagen får skriftlig information om 
resultaten av inspektionen.

Or. en

Ändringsförslag 164
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör se till att det 
finns tillräckliga resurser för att 
tillhandahålla nödvändig information till 
utstationerade arbetstagare och de företag 
för vilka de arbetar, samt för att 
genomföra förebyggande insatser, 
inspektioner på plats och 
brottsbekämpande åtgärder knutna till 
efterlevnaden av de materiella reglerna 
för de utstationerade arbetstagarnas 
arbets- och anställningsvillkor. För detta 
syfte bör de inrätta specialiserade 
nationella myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Louis Grech

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nationella yrkesinspektioner, 
arbetsmarknadens parter och andra 
tillsynsorgan är av största betydelse i detta 
avseende och bör ha en central roll även i 
framtiden.

(19) De nationella kontrollåtgärderna och 
verkställighetsåtgärderna bör stärkas 
genom godkännande av större 
befogenhetsområden för 
arbetsmarknadsparternas och 
medlemsstaternas tillsynsmekanismer och 
övervakningsinstrument. 
Arbetsmarknadens parter och 
värdmedlemsstaterna bör kunna 
genomföra effektiva yrkesinspektioner för 
att se till att gällande arbets- och 
anställningsvillkor följs, samt särskilt 
kunna kontrollera om arbetstagarna 
vanligtvis utför sitt arbete i 
ursprunglandet. Därför är nationella 
yrkesinspektioner, arbetsmarknadens parter 
och andra tillsynsorgan av största betydelse 
i detta avseende och bör ha en central roll 
även i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nationella yrkesinspektioner,
arbetsmarknadens parter och andra
tillsynsorgan är av största betydelse i detta 
avseende och bör ha en central roll även i 
framtiden.

(19) Nationella yrkesinspektioner, 
arbetsmarknadens parter och andra
tillsynsmyndigheter är av största betydelse 
i detta avseende och bör ha en central roll 
även i framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att på ett flexibelt sätt kunna 
hantera mångfalden vad gäller 
arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer får övriga 
parter eller organ i undantagsfall sköta 
övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan 
garantera ett lika högt skydd för de 
berörda personerna och en icke-
diskriminerande och objektiv tillsyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller, med deras 
godkännande, genom utsedda tredje parter
som till exempel fackliga organisationer, 
andra föreningar eller gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.
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Or. en

Ändringsförslag 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas 
ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett position 
i underleverantörskedjan.
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Ändringsförslag 170
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas 
ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

De flesta av medlemsstaterna har inget system för solidariskt ansvar. Förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Det är orimligt, eftersom strikt ansvar strider mot allmänna 
rättsprinciper, även unionslagstiftningens principer. Såväl inhemska som icke-inhemska 
tjänsteleverantörer skulle behandlas olika och därmed hindras i sin frihet att tillhandahålla 
tjänster. Att införa solidariskt ansvar skulle medföra höga kostnader för företag men skulle 
inte vara ett effektivt sätt att se till att direktivet efterlevs.

Ändringsförslag 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt
att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas 
ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter

(24) För att trygga utstationerade 
arbetstagares rättigheter är det nödvändigt 
att se till att den entreprenör, till vilken den 
utstationerade arbetstagarens 
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inom denna sektor se till att åtminstone
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas 
ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

arbetsgivare är en underentreprenör, samt 
varje mellanliggande underentreprenör,
kan hållas ansvarig, utöver eller i stället 
för arbetsgivaren, för arbetsgivarens 
underlåtenhet att iaktta de bestämmelser 
som anges i direktiv 96/71/EG och i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett position 
i underleverantörskedjan.
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Ändringsförslag 174
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Motivering

De flesta av medlemsstaterna har inget system för solidariskt ansvar. Förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Det är orimligt, eftersom strikt ansvar strider mot allmänna 
rättsprinciper, även unionslagstiftningens principer. Såväl inhemska som icke-inhemska 
tjänsteleverantörer skulle behandlas olika och därmed hindras i sin frihet att tillhandahålla 
tjänster. Att införa solidariskt ansvar skulle medföra höga kostnader för företag men skulle 
inte vara ett effektivt sätt att se till att direktivet efterlevs.

Ändringsförslag 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 

utgår
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nivå eller inom en viss sektor.

Or. en

Ändringsförslag 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett position 
i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 177
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en

Motivering

De flesta av medlemsstaterna har inget system för solidariskt ansvar. Förslaget strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Det är orimligt, eftersom strikt ansvar strider mot allmänna 
rättsprinciper, även unionslagstiftningens principer. Såväl inhemska som icke-inhemska 
tjänsteleverantörer skulle behandlas olika och därmed hindras i sin frihet att tillhandahålla 
tjänster. Att införa solidariskt ansvar skulle medföra höga kostnader för företag men skulle 
inte vara ett effektivt sätt att se till att direktivet efterlevs.

Ändringsförslag 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 

utgår
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arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 179
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta underentreprenören 
är en tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner eller 
skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter 
som otillbörligt innehållits befinner sig 
utstationerade arbetstagare kanske inte i 
samma situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat som 
entreprenören.

(26) Entreprenören bör åläggas detta
ansvar när den huvudsakliga
underentreprenören och varje 
mellanliggande underentreprenör är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner eller 
skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter 
som otillbörligt innehållits befinner sig till 
exempel utstationerade arbetstagare kanske 
inte i samma situation som arbetstagare 
som är anställda av en underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat som 
entreprenören.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Detta direktiv, i överensstämmelse 
med direktiv 96/71/EG, gäller även för 
andra transportföretag än dem som är 
verksamma inom sjötransport och som 
tillhandahåller tjänster i andra 
medlemsstater, särskilt när det gäller 
cabotagetrafik, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1072/2009 och nr 
1073/2009 av den 21 oktober 2009.

Or. en

Ändringsförslag 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i gränsöverskridande fall varierar, 
vilket hämmar den inre marknadens 
funktion och kan göra det mycket svårt, 
eller till och med omöjligt, att säkerställa 
att skyddet av utstationerade arbetstagare 
är lika högt i hela unionen.

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter, i fråga om utstationerade 
arbetstagares situation i enlighet med 
detta direktiv och direktiv 96/71/EG, i 
gränsöverskridande fall varierar, vilket 
hämmar den inre marknadens funktion och 
kan göra det mycket svårt, eller till och 
med omöjligt, att säkerställa att skyddet av 
utstationerade arbetstagare är lika högt i 
hela unionen.

Or. en



PE498.075v01-00 38/116 AM\916992SV.doc

SV

Ändringsförslag 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter. En 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning på detta område är därför en 
förutsättning för att skyddet ska bli bättre, 
mer likställt och jämförbart och för att den 
inre marknaden ska fungera väl.

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter i fråga 
om utstationerade arbetstagares situation 
i enlighet med detta direktiv och direktiv 
96/71/EG. En harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område är därför en förutsättning för att 
skyddet ska bli bättre, mer likställt och 
jämförbart och för att den inre marknaden 
ska fungera väl.

Or. en

Ändringsförslag 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Genom att anta gemensamma 
bestämmelser om ömsesidigt bistånd och 
stöd vid tillsynsåtgärder och om de 
kostnader som detta föranleder, och genom 
att anta enhetliga krav för anmälning av 
beslut om administrativa böter och 
avgifter, bör ett antal praktiska problem 
med gränsöverskridande verkställighet 
kunna lösas, och informationen och 
verkställigheten av sådana beslut som 
fattats i andra medlemsstater förbättras.

(29) Genom att anta gemensamma 
bestämmelser om ömsesidigt bistånd och 
stöd vid tillsynsåtgärder och om de 
kostnader som detta föranleder, och genom 
att anta enhetliga krav för anmälning av 
beslut om administrativa böter och avgifter
i fråga om utstationerade arbetstagares 
situation i enlighet med detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG, bör ett antal praktiska 
problem med gränsöverskridande 
verkställighet kunna lösas, och 
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informationen och verkställigheten av 
sådana beslut som fattats i andra 
medlemsstater förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter och att 
det måste finnas enhetligare kriterier för 
uppföljande förfaranden som gäller 
obetalda böter och avgifter, bör dessa inte 
påverka medlemsstaternas behörighet att 
fastställa egna system för böter, avgifter 
och andra påföljder eller de möjligheter att 
driva in fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter i fråga 
om utstationerade arbetstagares situation 
i enlighet med detta direktiv och direktiv 
96/71/EG, och att det måste finnas 
enhetligare kriterier för uppföljande 
förfaranden som gäller obetalda böter och 
avgifter, bör dessa inte påverka 
medlemsstaternas behörighet att fastställa 
egna system för böter, avgifter och andra 
påföljder eller de möjligheter att driva in 
fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
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proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Om medlemsstaterna inte fullt 
ut efterlever detta direktiv bör detta leda 
till att kommissionen inleder 
överträdelseförfaranden.

Or. en

Motivering

Att det nuvarande direktivet inte genomförts ordentligt har lett till ett flertal domar från 
domstolen, vilka i stort sett har misslyckats med komma åt den större frågan om bristande 
efterlevnad. Det är viktigt att alla aktörer inser betydelsen av ett korrekt genomförande i syfte 
att skydda arbetstagarnas rättigheter och se till att den inre marknaden fungerar smidigt.

Ändringsförslag 186
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

(33) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16),
likhet inför lagen (artikel 20), icke-
diskriminering (artikel 21),
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
I enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen och med 
hänsyn till de nationella lagstiftningar 
och arbetsmarknadssystem som redan är 
på plats, åläggs inte medlemsstaterna 
genom detta direktiv att ersätta gällande 
rättsregler för tvistlösning om löner 
genom obligatorisk tillämpning av 
principen om solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjor, antingen 
sektorsvis eller generellt, där sådana 
förfaranden redan tillämpas ordentligt 
och respekteras.

Or. en

Motivering

Det obligatoriska införandet av solidariskt ansvar i underleverantörskedjor skulle, i flertalet 
medlemsstater där detta inte redan tillämpas, underminera existerande effektiva relationer 
mellan arbetsmarknadens parter och rättsregler. Det finns inga bevis för att en spridning av 
denna tradition, som tillämpas i en minoritet av medlemsstaterna, skulle resultera i ett bättre 
genomförande av direktivet, och det strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med det här direktivet är att säkra en 
lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av 

Syftet med det här direktivet är att göra det 
lättare för tjänsteleverantörer att 
tillhandahålla tjänster och att främja 
sund konkurrens mellan 
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tjänster över gränserna, att göra det lättare 
för tjänsteleverantörer att tillhandahålla 
tjänster och att främja sund konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer.

tjänsteleverantörer, och att samtidigt säkra 
en lämplig lägsta nivå för skyddet av 
rättigheterna för utstationerade arbetstagare 
i samband med tillhandahållande av 
tjänster över gränserna.

Or. en

Motivering

Med tanke på att den rättsliga grunden för förslaget är knuten till den inre marknaden är 
målet att underlätta tillhandahållandet av tjänster över gränserna samtidigt som man skyddar 
utstationerade arbetstagare.

Ändringsförslag 189
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv avser att främja 
sysselsättning, förbättrade boende- och 
arbetsförhållanden, fullgott socialt skydd, 
dialog mellan arbetsmarknadens parter 
och utveckling av mänskliga resurser i 
syfte att uppnå varaktigt hög
sysselsättning och bekämpa social 
utestängning genom stöd till en 
fungerande inre marknad och bättre 
genomförande av direktiv 96/71/EG. En 
medlemsstat ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att upprätthålla alla arbets- och 
anställningsvillkor på den plats där 
tjänsten utförs och avskaffa all 
diskriminering av arbetstagare från 
medlemsstaterna på grund av nationalitet 
vad gäller anställning, lön och övriga 
arbets- och anställningsvillkor.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) behörig myndighet: en myndighet som 
av en medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

a) behörig myndighet: offentliga 
myndigheter i en medlemsstat som av 
denna medlemsstat har utsetts att utföra 
uppgifter enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 191
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Arbetare som hyrs ut av 
bemanningsföretag
Detta direktiv och direktiv 96/71/EG ska 
tillämpas på arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag i den mening som 
avses i direktiv 2008/104/EG om 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag, såvida inte direktiv 
2008/104/EG garanterar sådana 
arbetstagare mer fördelaktig behandling i 
fråga om arbets- och anställningsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 192
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) värdmedlemsstat: den medlemsstat där 
arbetstagaren är tillfälligt utstationerad i 
den mening som avses i detta direktiv och 
i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) företag som är etablerat i en 
medlemsstat: ett företag som faktiskt 
utövar sådan ekonomisk verksamhet som 
avses i artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt genom 
en tjänsteleverantör, under en obegränsad 
tid och genom en stabil infrastruktur 
varifrån näringsverksamhet för att 
tillhandahålla tjänster faktiskt bedrivs.

Or. en

Motivering

För att förhindra att arbetsgivare kringgår och missbrukar reglerna är det nödvändigt att 
definiera ”företag som är etablerat i en medlemsstat” i enlighet med direktivet om tjänster på 
den inre marknaden (2006/123/EG). Endast seriöst etablerade företag bör omfattas av 
genomförandedirektivet och direktiv 96/71/EG.

Ändringsförslag 194
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Tillämplig lagstiftning

1. Ett företag som inte kan styrka att det 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
enligt artikel 3.1 i det angivna 
etableringslandet ska anses vara etablerat 
i den medlemsstat där det tillhandahåller 
sina tjänster.
2. Om en arbetsgivare inte kan styrka att 
en utstationerad arbetstagare under en 
begränsad tidsperiod utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligen arbetar, ska den plats där 
arbetstagaren vanligen utför sitt arbete 
anses vara den där tjänsten 
tillhandahålls. 

Or. de

Ändringsförslag 195
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Överträdelser

Vid överträdelser av artikel 3 i direktiv 
96/71/EG eller relevanta artiklar i det här 
direktivet ska ett företag och dess 
arbetstagare omfattas av tillämplig 
lagstiftning i det land där tjänsten 
tillhandahålls, som räknas som den plats 
där arbetet vanligen utförs, och alla 
personer som har utstationerats av 
företaget ska betraktas som arbetstagare 
som utövar sin rätt till fri rörlighet inom 
unionen.
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Värdmedlemsstaten får då begära in 
omedelbara bevis på att de berörda 
arbetstagarna får samma behandling som 
värdmedlemsstatens medborgare i fråga 
om alla arbets- och anställningsvillkor 
och anknutna sociala rättigheter i 
enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 196
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Följande situationer ska betraktas som 
kringgående av de bestämmelser om 
utstationering som fastställs i detta 
direktiv och i direktiv 96/71/EG:
a) Det företag till vilket arbetstagaren 
utstationerats ställer arbetstagaren till 
förfogande för ett annat företag i samma 
medlemsstat eller i en annan medlemsstat.
b) Arbetstagaren rekryteras i en 
medlemsstat av ett företag som är 
etablerat i en annan medlemsstat, i syfte 
att arbeta i den förstnämnda 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 197
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Klargörande av förhållandet till direktivet 

om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag

Detta direktiv och direktiv 96/71/EG ska 
tillämpas på arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag i den mening som 
avses i direktiv 2008/104/EG om 
arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag, såvida inte direktiv 
2008/104/EG garanterar sådana 
arbetstagare mer fördelaktig behandling i 
fråga om arbets- och anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 198
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3b
Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 199
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
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efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska ett 
företag som utstationerar arbetstagare på 
begäran förse de behöriga myndigheterna 
med bevis på åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 200
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna göra en 
omfattande bedömning av alla faktorer 
som rör den verksamhet som ett företag 
genomför i det land där det är etablerat, för 
att avgöra om företaget verkligen bedriver 
väsentlig verksamhet där, och inte bara 
intern förvaltning och administration. 
Hänsyn ska särskilt tas till följande 
faktorer, som det utstationerande företaget 
vid behov ska styrka för de behöriga 
myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 201
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
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efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Bland dessa faktorer ska 
följande ingå:

Or. en

Ändringsförslag 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Bland dessa faktorer ska 
följande ingå:

Or. en

Motivering

För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt i hela EU är det önskvärt att ha en uttömmande 
förteckning över faktorer som ska beaktas för att fastställa om ett företag verkligen bedriver 
verksamhet i den medlemsstat där det är etablerat.

Ändringsförslag 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver verksamhet där. 
Exempel på faktorer:

Or. en

Motivering

Anpassning till EU-domstolens hållning. I ett förslag till yttrande av den 3 maj 2012 
bekräftade generaladvokaten att villkoren för utstationering är uppfyllda även om företaget 
som utstationerar en arbetstagare på detta sätt inte bedriver väsentlig verksamhet i den 
medlemsstat där det är etablerat.

Ändringsförslag 204
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Exempel på faktorer:

För att genomföra, tillämpa och kontrollera 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de 
behöriga myndigheterna beakta alla 
faktorer som rör den verksamhet som ett 
företag genomför i det land där det är 
etablerat, för att avgöra om företaget 
verkligen bedriver väsentlig verksamhet 
där, och inte bara intern förvaltning och 
administration. Det kan exempelvis gälla 
följande faktorer:

Or. cs
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Motivering

Bedömningen av om ett företag verkligen bedriver sin väsentliga verksamhet i det land där 
det är etablerat bör genomföras på grundval av en övergripande bedömning där alla 
relevanta faktorer beaktas. Förteckningen bör därför inte betraktas som uttömmande.

Ändringsförslag 205
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler,
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Etableringslandet är den plats där 
företaget bedriver väsentlig och mätbar 
affärsverksamhet och har sitt säte och sin 
förvaltning samt betalar skatt och innehar 
en yrkeslicens eller är registrerat vid 
handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 206
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och
sin förvaltning, använder kontorslokaler,
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Etableringslandet är den plats där ett 
företag uppfyller samtliga följande 
kriterier: Företaget bedriver en väsentlig, 
mätbar del av sin affärsverksamhet där, 
har sin förvaltning där, betalar skatt och 
sociala avgifter där samt innehar en 
yrkeslicens eller är registrerat vid 
handelskammare eller i 
branschorganisationer där.

Or. de
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Ändringsförslag 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

a) Den plats där företaget har sitt säte och 
sin förvaltning, använder kontorslokaler, 
betalar skatt eller i enlighet med nationell 
lagstiftning innehar en yrkeslicens eller är 
registrerat vid handelskammare eller i 
branschorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den plats som arbetstagarna 
utstationeras från.

Or. en

Ändringsförslag 209
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina 
arbetstagare respektive med sina kunder.

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina kunder.
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Or. de

Ändringsförslag 210
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina 
arbetstagare respektive med sina kunder.

c) Den lagstiftning som är tillämplig på 
avtal som företaget ingår med sina kunder 
samt bevis på att lagstiftningen i 
etableringslandet är tillämplig på avtal 
som företaget ingår med sina arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 211
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Den lagstiftning i etableringslandet 
som är tillämplig på avtal som företaget 
ingår med sina arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Den plats där företaget har en väsentlig d) Den plats där företaget har sin 



PE498.075v01-00 54/116 AM\916992SV.doc

SV

del av sin affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

affärsverksamhet och där dess 
administrativa personal är anställd.

Or. en

Ändringsförslag 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Antalet avtal och omsättning i den 
medlemsstat där företaget är etablerat.

utgår

Or. en

Motivering

Den här faktorn tar inte hänsyn till nystartade små och medelstora företag och deras 
utveckling och är därför oförenlig med den inre marknadens principer.

Ändringsförslag 214
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förteckningen över kriterier är icke 
uttömmande. Medlemsstaterna har rätt att 
föreskriva andra bindande faktorer som 
inte tas upp i förteckningen.

Or. en

Ändringsförslag 215
Olga Sehnalová
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som 
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till arten av den verksamhet som
företaget bedriver i den medlemsstat där 
det är etablerat.

Bedömningen av dessa faktorer måste 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
måste tas till verksamhetens art och/eller 
tidsperioden då företaget bedrivit 
verksamheten i den medlemsstat där det är 
etablerat.

Or. en

Ändringsförslag 217
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att företag 
missbrukar och/eller kringgår detta 
direktiv i syfte att frånta utstationerade 
arbetstagare deras rättigheter eller vägra 



PE498.075v01-00 56/116 AM\916992SV.doc

SV

att ge sådana rättigheter, och ska särskilt 
förhindra flera på varandra följande 
uppdrag som syftar till att kringgå 
bestämmelserna i detta direktiv och i 
direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast tre år efter den dag som avses i 
artikel 20 ska det göras en översyn av 
huruvida faktorerna i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel är nödvändiga och 
lämpliga, varvid syftet är att fastställa 
eventuellt nya faktorer som ska beaktas 
för att avgöra om det rör sig om ett seriöst 
företag och om den utstationerade 
arbetstagaren utför sitt arbete tillfälligt 
och att vid behov föreslå nödvändiga 
ändringar eller justeringar.

Or. en

Ändringsförslag 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under alla omständigheter ska 
innehav av ett intyg om sociala avgifter, 
såsom A1-formuläret, vara en indikation 
på att ett företag verkligen bedriver
verksamhet.
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Or. en

Ändringsförslag 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Faktorerna för att avgöra om ett 
företag verkligen bedriver verksamhet i 
den medlemsstat där det är etablerat och 
bedöma om en utstationerad arbetstagare 
tillfälligt utför sitt arbete i en annan 
medlemsstat än den där han eller hon 
vanligtvis arbetar ska tolkas på ett 
välavvägt sätt i enlighet med de 
bestämmelser om frihet att tillhandahålla 
tjänster som fastställs i avdelning IV 
kapitel 3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. De faktorer som anges i punkterna 1 
och 2 är bara vägledande; de ingår i den 
totala bedömningen och kan inte beaktas 
separat från varandra. Kriterierna ska 
anpassas i varje enskilt fall och hänsyn 
ska tas till varje situations särart. Att ett 
eller flera av kriterierna inte är uppfyllt 
utesluter inte nödvändigtvis att det 
handlar om utstationering, men bör vara 
till hjälp vid bedömningen av verklig 
utstationering.
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Kriterierna i punkterna 1 och 2 ska hjälpa 
en behörig myndighet i sådana fall där 
denna har anledning att förmoda att en 
arbetstagare inte kan räknas som 
utstationerad enligt direktiv 96/71/EG. I 
sådana fall får den behöriga myndigheten 
tillämpa de kriterier och faktorer i 
punkterna 1 och 2 som den anser vara 
relevanta för omständigheterna i fråga. 
Det finns inga krav på att belägg ska 
anföras för varje kriterium eller att varje 
kriterium ska vara uppfyllt vid varje 
tillfälle av utstationering.

Or. en

Ändringsförslag 222
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis arbetar ska alla fakta 
rörande arbetet och arbetstagarens situation 
beaktas.

För att bättre tillämpa artiklarna 3 och 5 i 
direktiv 96/71/EG och avgöra om en 
utstationerad arbetstagare tillfälligt utför 
sitt arbete i en annan medlemsstat än den 
där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla 
fakta rörande arbetet och arbetstagarens 
situation beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 223
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Värdmedlemsstaten ska i nära samarbete 
med etableringsmedlemsstaten åtminstone 
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kontrollera att följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exempel på faktorer: Bland dessa faktorer ska följande ingå:

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör bedöma samma faktorer för att fastställa om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt bedriver verksamhet i en annan medlemsstat än den där han eller hon 
är etablerad.

Ändringsförslag 225
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat.

a) Om arbetet utförs under en begränsad 
tidsperiod i en annan medlemsstat. Hänsyn 
ska särskilt tas till förhållandet mellan 
den tid som arbetstagaren tillbringat i 
värdmedlemsstaten och den tid som han 
eller hon tillbringat på sin vanliga 
arbetsplats. 

Or. de
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Ändringsförslag 226
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av
tjänster som var syftet med 
utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder till eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller tillhandahållit de tjänster som 
var syftet med utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 227
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete i den medlemsstat varifrån han eller 
hon utstationerats efter att ha slutfört det 
arbete eller det tillhandahållande av tjänster 
som var syftet med utstationeringen.

c) Om den utstationerade arbetstagaren 
återvänder eller förväntas återuppta sitt 
arbete på den plats där han eller hon 
vanligtvis arbetar utanför 
utstationeringsmedlemsstaten, efter att ha 
slutfört det arbete eller det 
tillhandahållande av tjänster som var syftet 
med utstationeringen.

Or. en

Ändringsförslag 228
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker. 

d) Om resa, kost och logi som garanterar 
en anständig levnadsstandard under hela 
utstationeringen tillhandahålls eller ersätts 
fullt ut av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker.

Or. en

Ändringsförslag 229
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren, samt på vilket 
sätt detta sker. 

d) Om resa, kost och logi tillhandahålls 
eller ersätts av den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagaren.

Or. en

Ändringsförslag 230
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om samma eller en annan 
(utstationerad) arbetstagare under flera 
perioder innehaft tjänsten.

e) Att den utstationerade arbetstagaren 
inte ersätter en annan utstationerad 
arbetstagare, utom vid sjukdom eller 
avgång.

Or. en
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Ändringsförslag 231
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att den utstationerade arbetstagaren 
inte ersätter en strejkande arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa faktorer är bara vägledande; de 
ingår i den totala bedömningen och kan 
inte beaktas separat från varandra. 
Kriterierna måste anpassas i varje enskilt 
fall och hänsyn måste tas till varje 
situations särart.

utgår

Or. en

Motivering

Detta täcks av ändringsförslaget till artikel 3.2c (ny).

Ändringsförslag 233
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för att förhindra att reglerna 
missbrukas eller kringgås



AM\916992SV.doc 63/116 PE498.075v01-00

SV

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att företag 
missbrukar och/eller kringgår reglerna i 
syfte att frånta utstationerade 
arbetstagare deras rättigheter eller vägra 
att ge sådana rättigheter, och ska särskilt 
förhindra flera på varandra följande 
uppdrag som syftar till att kringgå 
bestämmelserna i detta direktiv och i 
direktiv 96/71/EG.
Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta arbetstagare som 
utövar sin grundläggande rätt till 
kollektiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 234
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om arbets- och 
anställningsvillkor som avses i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG och som tillämpas och 
uppfylls av tjänsteleverantörerna finns 
tillgänglig på ett tydligt, fullständigt och 
lättillgängligt sätt på internet, i format och 
enligt webbstandarder som gör åtkomst 
möjlig för personer med 
funktionsnedsättning samt som gör det 
möjligt för förbindelsekontoren eller andra 
behöriga nationella organ som avses i 
artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den 
information om arbets- och 
anställningsvillkor som avses i artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG och som tillämpas och 
uppfylls av tjänsteleverantörerna finns 
tillgänglig utan kostnad på ett tydligt,
begripligt, fullständigt och lättillgängligt 
sätt på internet, i format och enligt 
webbstandarder som gör åtkomst möjlig 
för personer med funktionsnedsättning 
samt som gör det möjligt för 
förbindelsekontoren eller andra behöriga 
nationella organ som avses i artikel 4 i 
direktiv 96/71/EG att utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt.

Or. cs
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Motivering

Alla uppgifter om arbets- och anställningsvillkor måste vara begripliga för arbetstagaren och 
finnas tillgängliga utan kostnad.

Ändringsförslag 235
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på 
begäran även i format som är tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs.

Or. de

Ändringsförslag 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
andra språk än det eller de nationella 
språken i landet där arbetet utförs, om 
möjligt i en broschyr med en 
sammanfattning av de viktigaste 
tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran 
även i format som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning.

c) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer på 
det eller de nationella språken i den 
utstationerande medlemsstaten, det 
nationella språket i arbetstagarens 
respektive tjänsteleverantörens 
ursprungsland samt på engelska – och 
inte bara på det eller de nationella språken 
i landet där arbetet utförs – om möjligt i en 
broschyr med en sammanfattning av de 
viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och 
på begäran även i format som är 
tillgängliga för personer med 
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funktionsnedsättning.

Or. de

Ändringsförslag 237
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ska göra informationen tillgänglig 
för arbetstagare och tjänsteleverantörer i 
en broschyr med en sammanfattning av 
de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren, 
förfarandena för inlämnande av klagomål 
samt de tillämpliga rättsliga förfarandena 
och straffen vid överträdelser.  På 
begäran ska informationen även finnas i 
format som är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. de

Ändringsförslag 238
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De ska om möjligt ange en 
kontaktperson vid förbindelsekontoret 
som är ansvarig för 
informationsförfrågningar.

e) Ange en representant enligt artikel 9 d.

Or. en

Ändringsförslag 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
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Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) De ska hålla informationen i faktabladen 
om medlemsstaterna uppdaterad.

f) De ska se till att informationen i 
faktabladen om medlemsstaterna är 
uppdaterad, exakt och uttömmande.

Or. en

Ändringsförslag 240
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de ställer 
informationen om dem till förfogande för 
behöriga nationella myndigheter, som i 
sin tur på ett tillgängligt och öppet sätt ska 
ställa informationen till förfogande för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som ska underlätta för tjänsteleverantörer och utstationerade arbetstagare 
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från andra medlemsstater att ta del av innehållet i kollektivavtal.

Ändringsförslag 241
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller 
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de 
olika minimilönerna och de element som 
ingår i dessa, metoden för att beräkna den 
lön som ska betalas ut samt kriterierna för 
att ingå i olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis, och med full respekt 
för arbetsmarknadsparternas autonomi, 
har införlivats i kollektivavtal i enlighet 
med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska 
medlemsstaterna se till att 
arbetsmarknadens parter är medvetna om 
dem och att de tillhandahåller information 
om de olika minimilönerna, metoden för att 
beräkna lönen samt 
klassificeringskriterierna. Arbets- och 
anställningsvillkoren bör på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahållas 
tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater samt utstationerade 
arbetstagare.

Or. en

Motivering

Artikelns lydelse bör uttrycka full respekt för parternas autonomi och 
arbetsmarknadsparternas roll i förhållande till regeringen och myndigheterna i de olika 
arbetsmarknadsmodellerna. Detaljnivån i fråga om lönevillkor, exempelvis metoderna för att 
beräkna lönen, varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, och en detaljreglering kan få till 
följd att delar av arbetstagarnas lön utelämnas.

Ändringsförslag 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är 
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller
informationen om dem för 
tjänsteleverantörer från olika 
medlemsstater och för utstationerade 
arbetstagare, särskilt när det gäller de olika 
minimilönerna och de element som ingår i 
dessa, metoden för att beräkna den lön som 
ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier.

4. När de arbets- och anställningsvillkor 
som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
tradition och praxis har införlivats i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 
3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se 
till att arbetsmarknadens parter är
medvetna om dem och att de på ett 
tillgängligt och öppet sätt ställer 
informationen om dem till förfogande för 
medlemsstaterna, som sedan ska ställa 
den till förfogande för tjänsteleverantörer 
från olika medlemsstater och för 
utstationerade arbetstagare, särskilt när det 
gäller de olika minimilönerna och de 
element som ingår i dessa, metoden för att 
beräkna den lön som ska betalas ut samt 
kriterierna för att ingå i olika 
lönekategorier.

Or. en

Ändringsförslag 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
kollektivavtal enligt artikel 3.1 och 3.8 i 
direktiv 96/71/EG registreras i offentliga 
register och offentliggörs. Arbets- och 
anställningsvillkor enligt artikel 3 i 
direktiv 96/71/EG som fastställs i sådana 
kollektivavtal ska börja gälla för 
utstationerande företag först när villkoren 
är officiellt registrerade och 
offentliggjorda.
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Or. en

Ändringsförslag 244
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om två eller flera utländska 
tjänsteleverantörer utstationerar 
arbetstagare till en arbetsplats med fler än 
25 anställda, ska medlemsstaterna se till 
att det inrättas ett tillfälligt informations-
och samrådsorgan.  Organet ska bestå av 
representanter för huvudentreprenörens 
och tjänsteleverantörernas 
företagsledningar och för 
arbetstagarorganisationerna och ska 
stärka arbetstagarnas rätt till information 
och samråd.

Or. en

Ändringsförslag 245
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Tillfälliga informations- och 

samrådscentrum för gränsöverskridande 
arbetsplatser

1. Om minst två utländska 
tjänsteleverantörer utstationerar 
arbetstagare till en arbetsplats ska 
medlemsstaterna inrätta ett tillfälligt 
informations- och samrådscentrum för 
gränsöverskridande arbetsplatser på 
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utstationeringsorten.
2. Huvudentreprenörens lokala eller 
centrala administration ska ansvara för 
att omedelbart informera 
arbetstagarrepresentanterna på orten eller 
arbetsplatsen och inleda förhandlingar 
om inrättande av ett tillfälligt 
informations- och samrådscentrum för 
gränsöverskridande arbetsplatser. 
Medlemsstaterna ska fastställa 
arbetsordningen på ett sådant sätt att den 
är förenlig med de nationella 
bestämmelserna. 
3. Det tillfälliga informations- och 
samrådscentrumet för 
gränsöverskridande arbetsplatser ska 
inrättas för 
tjänstens/anställningsförhållandets hela 
varaktighet och ska inleda sin verksamhet 
när minst två utländska 
tjänsteleverantörer har utstationerat 
arbetstagare till en arbetsplats. 
4. Det tillfälliga informations- och 
samrådscentrumet för 
gränsöverskridande arbetsplatser ska 
bestå av representanter för 
huvudentreprenörens administration och 
för arbetstagarna på den berörda 
arbetsplatsen.
5. Det tillfälliga informations- och 
samrådscentrumet för 
gränsöverskridande arbetsplatser ska 
stärka de utstationerade arbetstagarnas 
rätt till information och samråd på 
arbetsplatsen.
6. Definitionerna av ”information” och 
”samråd” fastställs i artikel 2.1 f och g i 
direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009.

Or. de

Ändringsförslag 246
Phil Bennion
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att svara på motiverade begäranden 
om information och att genomföra 
kontroller, inspektioner och 
undersökningar via behöriga myndigheter 
när det gäller sådan utstationering av 
arbetstagare som avses i artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig.

2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt 
bestå i att snabbt och effektivt svara på 
motiverade begäranden om information 
och att genomföra kontroller, inspektioner 
och undersökningar via medlemsstaternas 
behöriga myndigheter när det gäller sådan 
utstationering av arbetstagare som avses i 
artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive 
undersökningar av missbruk av tillämpliga 
bestämmelser om utstationering av 
arbetstagare och av gränsöverskridande 
verksamhet som kan antas vara olaglig 
samt lämpliga åtgärder i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning.

3. Vid en begäran om bistånd från de 
behöriga myndigheterna i en annan 
medlemsstat ska medlemsstaterna 
säkerställa att tjänsteleverantörer som är 
etablerade på deras territorium förser sina 
behöriga myndigheter med all information 
som krävs för att deras verksamhet ska 
kunna övervakas i enlighet med deras 
nationella lagstiftning. Om 
tjänsteleverantörerna inte lämnar denna 
information ska de behöriga 
myndigheterna i värdmedlemsstaten vidta 
lämpliga åtgärder, vid behov i samarbete 
med de behöriga myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten. 
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Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna måste genomföra den europeiska och 
nationella arbetslagstiftningen verksamt. Om en överträdelse upptäcks och det av någon 
anledning inte är möjligt att vidta rättsliga åtgärder i värdmedlemsstaten måste båda staterna 
samarbeta för att se till att tjänsteleverantören ställs till svars, betalar skälig lön till de 
utstationerade och blir föremål för relevanta straffrättsliga påföljder.

Ändringsförslag 248
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. All varaktig underlåtenhet att 
tillhandahålla begärda uppgifter ska ge 
den medlemsstat som begärt uppgifterna 
rätt att upprätta en offentligt tillgänglig 
förteckning över de myndigheter som inte 
samarbetar och att underrätta 
kommissionen. Kommissionen ska föra en 
offentligt tillgänglig förteckning över de 
myndigheter som anmälts till 
kommissionen för att de inte samarbetar.  

Or. de

Ändringsförslag 249
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast 30 dagar efter det att 
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begäran inkommit. begäran inkommit.

Or. en

Motivering

I vissa situationer där det behövs kontroller förefaller två veckor vara alltför kort tid för att 
tillhandahålla den begärda informationen.  Det bör sättas mer realistiska tidsfrister så att 
medlemsstaterna kan efterleva dem.

Ändringsförslag 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan 
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 
information som begärts av en annan
medlemsstat eller av kommissionen i 
elektroniskt format och så snabbt som 
möjligt, senast två veckor efter det att 
begäran inkommit eller en månad om 
svaret kräver en inspektion på plats.

Or. en

Ändringsförslag 251
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar.

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom tre arbetsdagar.

Or. en
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Motivering

Det är oklart i vilka situationer detta skyndsamma förfarande ska gälla, och 24 timmar 
förefaller vara väldigt kort tid. Tre arbetsdagar vore en rimligare tidsfrist.

Ändringsförslag 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom 24 timmar.

Ett särskilt skyndsamt förfarande ska 
användas vid speciella situationer då en 
medlemsstat får kännedom om särskilda 
omständigheter som kräver skyndsamma 
åtgärder. I sådana fall ska informationen 
tillhandahållas inom två arbetsdagar.

Or. en

Ändringsförslag 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
register där tjänsteleverantörer är inskrivna 
och som de behöriga myndigheterna inom 
deras territorium har tillgång till, är 
tillgängliga på samma villkor för övriga 
medlemsstaters motsvarande behöriga 
myndigheter.

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
register där tjänsteleverantörer är inskrivna 
och som de behöriga myndigheterna inom 
deras territorium har tillgång till, är 
tillgängliga på jämförbara villkor för 
övriga medlemsstaters motsvarande 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 254
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etableringsmedlemsstatens roll Värdmedlemsstatens och
etableringsmedlemsstatens roll

Or. en

Ändringsförslag 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etableringsmedlemsstatens roll Samarbete mellan 
etableringsmedlemsstaten och 
värdmedlemsstaten

Or. en

Ändringsförslag 256
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska fortsätta att kontrollera, 
följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden, när det gäller 
arbetstagare som är utstationerade i en 
annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad ska fortsätta att kontrollera, 
följa upp och vidta nödvändiga 
tillsynsåtgärder, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning, praxis och 
administrativa förfaranden, när det gäller 
arbetstagare som är utstationerade i en 
annan medlemsstat. Detta ansvar ska inte 
på något sätt minska möjligheterna för 
den medlemsstat där utstationeringen 
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äger rum att kontrollera, följa upp och 
vidta nödvändiga tillsynsåtgärder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att myndigheterna i det land där arbetet utförs har det övergripande ansvaret 
för att kontrollera missbruk när arbetstagare utstationerats tillfälligt från ett annat land och 
att myndigheten i ursprungslandet samarbetar med myndigheterna i det land där arbetet 
utförs. Ändringsförslaget ska tydliggöra att dessa kontroller kan genomföras på initiativ av 
myndigheterna i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag 257
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG ska värdmedlemsstaten 
ha ansvaret och därför fortsätta att 
kontrollera, följa upp och vidta 
nödvändiga tillsynsåtgärder, i enlighet 
med sin nationella lagstiftning och/eller 
praxis och sina administrativa 
förfaranden, när det gäller arbetstagare 
som är utstationerade inom dess 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 258
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att göra 
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kontrollerna effektiva och för att 
tillmötesgå begäranden om information 
enligt detta direktiv antingen från 
värdmedlemsstaten eller från 
etableringsmedlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 259
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under den period då en arbetstagare 
är utstationerad till en annan medlemsstat 
är det myndigheterna i 
värdmedlemsstaten som ansvarar för 
inspektionen av de arbetsvillkor som 
måste efterlevas enligt direktiv 96/71/EG. 
De kan göra kontroller av den faktiska 
situationen på eget initiativ och är inte 
bundna av några resultat av kontroller 
som utförts av myndigheterna i 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Under den period då en arbetstagare 
är utstationerad till en annan medlemsstat 
är det myndigheterna i 
värdmedlemsstaten som, i samarbete med 
etableringsmedlemsstaten, ansvarar för 
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inspektionen av de arbetsvillkor som 
måste efterlevas enligt direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 261
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat eller entreprenören är 
skyldiga att genom ett anmälningssystem 
förse de ansvariga behöriga nationella 
myndigheterna med en enkel förklaring 
som företagen enkelt fyller i på avstånd 
och på elektronisk väg, så långt detta är 
möjligt, och detta senast när tjänsten 
börjar tillhandahållas, så att de behöriga 
nationella myndigheterna kan utföra 
effektiva och adekvata inspektioner och 
kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 262
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. För att förbättra efterlevnaden av 
artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG kan
värdmedlemsstaten särskilt införa följande 
administrativa krav och kontrollåtgärder, 
som dock inte ska vara begränsade till 
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denna förteckning:

Or. de

Ändringsförslag 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder inom de sektorer som 
identifierats i enlighet med punkt 2a (ny) i 
denna artikel:

Or. en

Ändringsförslag 264
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska införa följande 
administrativa krav och kontrollåtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 265
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får endast införa 
följande administrativa krav och 
kontrollåtgärder:

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat eller entreprenören är 
skyldiga att genom ett anmälningssystem 
förse de ansvariga behöriga nationella 
myndigheterna med en enkel förklaring 
som företagen enkelt fyller i på avstånd 
och på elektronisk väg, så långt detta är 
möjligt, och detta senast när tjänsten 
börjar tillhandahållas, så att de behöriga 
nationella myndigheterna kan utföra 
effektiva och adekvata inspektioner och 
kontroller.

Or. en

Ändringsförslag 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska införa de 
nödvändiga administrativa krav och 
kontrollåtgärder som anges i punkt 1 på 
ett icke-diskriminerande, välgrundat och 
proportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 267
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kravet att en tjänsteleverantör som är 
etablerad i en annan medlemsstat måste 
göra en enkel anmälan till behöriga 
nationella myndigheter senast när 
tillhandahållandet av tjänster påbörjas, 
där anmälan bara behöver innehålla 
tjänsteleverantörens identitet, närvaron av 
en eller flera tydligt angivna 
utstationerade arbetstagare, hur många 
dessa beräknas vara, 
utstationeringsperiod och 
utstationeringsort, och vilka tjänster de 
ska utföra.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 268
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller 
bevara kopior på papper eller i 
elektroniskt format av anställningsavtalet 
(eller ett motsvarande dokument enligt 
direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn 
kan det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 269
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt direktiv 
91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
– på den plats där tjänsten tillhandahålls 
– kopior på papper eller i elektroniskt 
format av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt direktiv 
91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar, A1-
formuläret som bevis på att arbetstagaren 
omfattas av det sociala trygghetssystemet i 
hemlandet, den riskvärdering av 
miljöfaktorer på arbetsplatsen som krävs 
enligt direktiv 89/391/EG och, om den 
utstationerade arbetstagaren är 
tredjelandsmedborgare, kopior av 
arbetstillstånd och uppehållstillstånd och 
andra handlingar som behövs för att 
kontrollera efterlevnaden av direktiv 
96/71/EG och det här direktivet, eller 
kopior av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara 
kopior på papper eller i elektroniskt format 
av anställningsavtalet (eller ett 
motsvarande dokument enligt direktiv 
91/533/EEG, inklusive eventuella 
ytterligare upplysningar i enlighet med 
artikel 4 i det direktivet); 
lönespecifikationer, tidrapporter och intyg 
över gjorda löneutbetalningar eller kopior 
av motsvarande dokument under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

b) Kravet att inom rimlig tid och om 
tjänsteleverantören så önskar
tillhandahålla och/eller bevara kopior på 
papper eller i elektroniskt format av 
anställningsavtalet (eller ett motsvarande 
dokument enligt direktiv 91/533/EEG, 
inklusive eventuella ytterligare 
upplysningar i enlighet med artikel 4 i det 
direktivet); lönespecifikationer, 
tidrapporter och intyg över gjorda 
löneutbetalningar eller kopior av 
motsvarande dokument, som utfärdats 
enligt den nationella lagstiftningen i 
etableringsmedlemsstaten, under 
utstationeringsperioden på ett tillgängligt 
och tydligt angivet ställe på dess 
territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för 
mobila arbetstagare i transportsektorn kan 
det vara det lokala kontoret eller i det 
fordon med vilket tjänsten utförs.

Or. en

Ändringsförslag 271
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 272
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Det kan vara berättigat att kräva en 
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de är av betydelse för att 
fastställa utstationeringens art och 
uppfyllandet av direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det kan vara berättigat att kräva en
översättning av de handlingar som avses 
under b, om de inte är orimligt långa och 
eftersom de i allmänhet upprättas med 
hjälp av standardformulär.

c) Översättning av alla relevanta
handlingar och standardiserade såväl som 
icke-standardiserade formulär, oavsett 
handlingarnas eller formulärens längd.

Or. de

Ändringsförslag 274
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat 

utgår
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till vilken utstationeringen sker, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, 
under den period tjänsterna 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

d) Vid behov utse en kontaktperson för att 
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.
Representanten eller kontaktpersonen kan 
vara vem som helst som utses av 
arbetsgivaren eller av den 
arbetsgivarförening i 
etableringsmedlemsstaten där 
arbetsgivaren är medlem.

Or. en

Ändringsförslag 276
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Kravet att utse en kontaktperson för att
vid behov på arbetsgivarens vägnar 
förhandla med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 

d) Kravet att utse ett juridiskt ombud som 
måste bo i värdmedlemsstaten under 
utstationeringsperioden. Det juridiska 
ombudets uppgifter ska omfatta rättsliga 
och administrativa förfaranden samt 
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nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

förhandlingar i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis vid behov på 
arbetsgivarens vägnar med berörda 
arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till 
vilken utstationeringen sker, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis, under den 
period tjänsterna tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 277
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Andra administrativa krav och 
kontrollåtgärder utan vilka de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna inte 
kan utföra sina kontroller effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 278
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
förfarandena och formaliteterna i 
samband med utstationeringen av 
arbetstagare lätt kan hanteras av 
företagen, på distans och så långt möjligt 
på elektronisk väg.

2. Anmälningssystemet ska minst 
innehålla uppgifter om den tid som
utstationeringen varar, startdagen, de 
utstationerade arbetstagarnas identitet 
och antal samt arbetsplatserna i 
värdmedlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 279
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska göra de 
administrativa krav och kontrollåtgärder 
som de ålagt tjänsteleverantörerna 
offentligt tillgängliga.

Or. de

Ändringsförslag 280
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa krav blir allmänt 
tillgängliga för tjänsteleverantörerna och 
uppdateras regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De sektorer där de nationella 
kontrollåtgärderna i punkt 1 kan 
tillämpas ska fastställas av 
medlemsstaterna på grundval av en 
riskbedömning. I samband med 
riskbedömningen ska man beakta 
genomförandet av stora 
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infrastrukturprojekt, olika sektorers 
särskilda problem och behov, tidigare 
överträdelser samt utsattheten hos vissa 
grupper av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 282
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet av 
nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från samarbetet 
och utbytet av information, hur effektivt 
detta system fungerat, utvecklingen av mer 
enhetliga standardiserade handlingar, 
införandet av gemensamma principer eller 
standarder för fältinspektioner av 
utstationeringen av arbetstagare samt av 
den tekniska utvecklingen, i syfte att vid 
behov föreslå nödvändiga ändringar.

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt, lämpligt och tillräckligt 
effektivt genomförandet av nationella 
kontrollåtgärder är, mot bakgrund av 
erfarenheterna från samarbetet och utbytet 
av information, hur effektivt detta system 
fungerat, utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder för 
fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska, sociala 
och ekonomiska utvecklingen av 
utstationeringen, i syfte att vid behov 
föreslå nödvändiga ändringar, för att de 
behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten effektivt ska kunna 
kontrollera anställningsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 283
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom tre år efter det datum som avses i 
artikel 20 ska en översyn göras av hur 
nödvändigt och lämpligt genomförandet 
av nationella kontrollåtgärder är, mot 
bakgrund av erfarenheterna från 
samarbetet och utbytet av information, 
hur effektivt detta system fungerat, 
utvecklingen av mer enhetliga 
standardiserade handlingar, införandet av 
gemensamma principer eller standarder 
för fältinspektioner av utstationeringen av 
arbetstagare samt av den tekniska 
utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå 
nödvändiga ändringar.

3. För att genomföra effektiva och 
adekvata inspektioner och kontroller bör 
medlemsstaterna införa minst följande
kontrollåtgärder och får gå längre i 
överensstämmelse med 
unionslagstiftningen genom att införa 
andra administrativa krav och 
kontrollåtgärder som behövs för effektiv 
kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter varje inspektion ska den behöriga 
myndigheten tillhandahålla ett dokument 
som minst ska innehålla det inspekterade 
företagets namn och adress, uppgifter 
som fastställer den behöriga myndigheten, 
när inspektionen ägde rum, den rättsliga 
grunden för den tillämpade 
kontrollåtgärden, varför den är nödvändig 
och proportionell, information – på 
begäran av den inspekterade företaget –
att det finns frågor som omfattas av 
företagshemlighet, en beskrivning av 
fastställda oegentligheter eller 
information om att inga oegentligheter 
hittats samt all övrig relevant information. 
Det inspekterade företaget ska ha rätt att 
lämna synpunkter på slutsatserna i 
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dokumentet. Det inspekterade företaget 
ska få ett exemplar av dokumentet.

Or. en

Ändringsförslag 285
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska årligen till 
kommissionen rapportera antalet 
inspektioner och antalet 
tjänsteleverantörer som inspekterats, 
antalet utstationerade arbetstagare som 
kontrollerats, en översikt över vilka 
problem man stött på och sätt att kringgå 
kraven i detta direktiv och direktiv 
96/71/EG samt en grundlig bedömning av 
tendenser och också vilka resultat som 
uppnåtts och vilka lärdomar som dragits.

Or. en

Ändringsförslag 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
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arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och endast med hans eller hennes 
tillstånd, får delta i de rättsliga eller 
administrativa förfaranden som syftar till 
att genomföra detta direktiv eller att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 287
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. 
föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv 
efterlevs, på arbetstagarens eller 
arbetsgivarens vägnar eller för att stödja 
denne och med hans eller hennes tillstånd, 
får delta i de rättsliga eller administrativa 
förfaranden som syftar till att genomföra 
detta direktiv eller att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
fackföreningar och andra tredjeparter, 
t.ex. föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som enligt de kriterier 
som anges i den nationella lagstiftningen 
har ett berättigat intresse av att säkerställa 
att bestämmelserna i detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG efterlevs, på 
arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar 
eller för att stödja denne, får delta i de 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
som syftar till att genomföra detta direktiv 
eller att säkerställa efterlevnaden av 
skyldigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 288
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att 
det påverkar nationella bestämmelser om 
preskriptionstider eller tidsfrister för att 
vidta sådana åtgärder eller nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol, på 
villkor att minimiperioden för att vidta 
åtgärder är sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 289
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utstationerade arbetstagare som vidtar 
rättsliga eller administrativa förfaranden 
ska skyddas från ogynnsam behandling 
till följd av sådana rättsliga förfaranden 
mot arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuella innestående löner, som skulle 
ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga 
arbets- och anställningsvillkoren i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

a) Eventuella innestående löner som ska 
utbetalas och/eller avgifter till 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer enligt 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG. 
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Or. en

Ändringsförslag 291
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till nettolönen eller logins 
kvalitet, som innehållits eller dragits av 
från lönen för logi som tillhandahållits av
arbetsgivaren.

b) Återbetalning av res-, mat- och 
logikostnader som dragits av från lönen 
eller som arbetsgivaren inte betalat 
tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till nettolönen eller logins 
kvalitet, som innehållits eller dragits av 
från lönen för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

b) Återbetalning av överdrivna kostnader i 
förhållande till lönen eller logins kvalitet, 
som innehållits eller dragits av från lönen 
för logi som tillhandahållits av 
arbetsgivaren.

Or. en

Motivering

Begreppet nettolön finns inte i flertalet europeiska stater. Skatte- och 
socialförsäkringslagstiftningen i enskilda stater fastställer arbetstagarnas skyldigheter när 
det gäller skatter, avgifter och andra offentligrättsliga avdrag från arbetstagarens lön. Det är 
omöjligt att fastställa nettolönen eftersom flera arbetstagare som får samma bruttobelopp 
enligt direktiv 96/71/EG kommer att få olika nettolön beroende på familjesituation eller 
beskattningsort.
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Ändringsförslag 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller sociala avgifter 
som otillbörligt dragits av från lönen.

Or. en

Ändringsförslag 294
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

De flesta av medlemsstaterna har inget system för solidariskt ansvar. Artikel 12 strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Det är orimligt, eftersom strikt ansvar strider mot allmänna 
rättsprinciper, även EU-lagstiftningens principer. Såväl inhemska som icke-inhemska 
tjänsteleverantörer skulle behandlas olika och därmed hindra friheten att tillhandahålla 
tjänster. Att införa solidariskt ansvar skulle medföra höga kostnader för företag men skulle 
inte leda till effektiv efterlevnad av direktivet.

Ändringsförslag 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.
Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
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arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

utgår

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG.
b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

Or. en
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Ändringsförslag 298
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
får medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

Or. en

Ändringsförslag 299
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
får medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i 
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, föreskriva 
motsvarande rättigheter för anställda till 
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direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha 
betalat ut följande:

Or. en

Motivering

Solidariskt ansvar i underleverantörskedjan tillämpas av en minoritet av EU:s medlemsstater.
Att införa sådan lagstiftning i medlemsstater som saknar denna tradition undergräver 
etablerade och effektiva system för relationer i arbetslivet. Medlemsstaterna måste fullt ut 
skydda alla arbetstagares rättigheter men det är medlemsstaterna själva som vid 
införlivandet av direktivet ska fastställa det lämpligaste och effektivaste sättet att göra detta 
inom sin nationella, sociala och rättsliga kontext.

Ändringsförslag 300
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 i
direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 

Medlemsstaterna ska ha ett system för 
solidariskt ansvar i 
underleverantörskedjan när det gäller all 
sådan utstationering som omfattas av 
direktiv 96/71/EG.
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gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

Om en utstationerad arbetstagares 
arbetsgivare är underentreprenör ska 
medlemsstaten se till att 
huvudentreprenören och eventuella 
mellanliggande entreprenörer
tillsammans med eller i stället för 
arbetsgivaren kan hållas ansvarig för 
arbetsgivarens underlåtenhet att iaktta de 
skyldigheter som fastställs i direktiv 
96/71/EG och i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 301
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller den byggnadsverksamhet 
som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG 
ska medlemsstaten, för all sådan 
utstationering som omfattas av artikel 1.3 
i direktiv 96/71/EG och på ett icke-
diskriminerande sätt, säkerställa 
motsvarande rättigheter för anställda till 
direkta underentreprenörer som är 
etablerade på dess territorium, så att en 
entreprenör vars arbetsgivare 
(tjänsteleverantör alternativt 
personaluthyrningsföretag eller 
bemanningsföretag) är en direkt 
underentreprenör kan hållas ansvarig av 
den utstationerade arbetstagaren och/eller 
gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsinstitutioner för att inte 
ha betalat ut följande:

Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett företag som 
utser ett annat företag att tillhandahålla 
tjänster är ansvarigt, utöver och/eller i 
stället för arbetsgivaren, för skyldigheter 
som är förknippade med företaget eller 
underentreprenör eller uthyrare av 
arbetskraft som utses av detta företag. 
Detta ska inte på något sätt påverka 
tillämpningen av redan befintliga 
strängare regler på nationell nivå eller 
införandet av sådana regler.

Or. en



PE498.075v01-00 100/116 AM\916992SV.doc

SV

Ändringsförslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 304
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Eventuell utestående nettominimilön utgår
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och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 
96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 305
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 307
Sirpa Pietikäinen
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eventuella retroaktiva utbetalningar 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
dragits av från lönen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 308
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 310
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 311
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ansvar som avses i denna punkt ska
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Det ansvar som avses i denna punkt får 
begränsas till sådana rättigheter som 
arbetstagaren förvärvat under 
avtalsförhållandet mellan entreprenören 
och underentreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 312
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 

utgår
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riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 

utgår
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utstationering av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 314
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 315
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 

2. Medlemsstaterna med ansvarssystem 
enligt punkt 1 ska se till att en entreprenör 
som gjort en omsorgsfull riskbedömning 
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enligt punkt 1. Sådana system ska tillämpas 
på ett öppet, icke-diskriminerande och 
proportionellt sätt. De kan omfatta 
förebyggande åtgärder som vidtas av 
entreprenören när det gäller bevis från 
underentreprenörer om de viktigaste 
arbetsvillkoren för de utstationerade 
arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG, inklusive 
lönespecifikationer, löneutbetalningar, 
uppfyllande av krav när det gäller 
socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler om utstationering av 
arbetstagare.

inte ska hållas ansvarig enligt punkt 1. 
Sådana system ska tillämpas på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt. De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, inklusive 
lönespecifikationer, löneutbetalningar, 
uppfyllande av krav när det gäller 
socialförsäkring och skatter i 
etableringsmedlemsstaten och uppfyllande 
av tillämpliga regler om utstationering av 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 316
Morten Løkkegaard

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att en 
entreprenör som gjort en omsorgsfull 
riskbedömning inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1. Sådana system ska 
tillämpas på ett öppet, icke-
diskriminerande och proportionellt sätt. 
De kan omfatta förebyggande åtgärder 
som vidtas av entreprenören när det gäller 
bevis från underentreprenörer om de 
viktigaste arbetsvillkoren för de 
utstationerade arbetstagare som omfattas 
av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, 
inklusive lönespecifikationer, 
löneutbetalningar, uppfyllande av krav 
när det gäller socialförsäkring och skatter 
i etableringsmedlemsstaten och 
uppfyllande av tillämpliga regler om 
utstationering av arbetstagare.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
entreprenören inte ska hållas ansvarig 
enligt punkt 1 om tjänsteleverantören eller 
entreprenören fullt ut har fullgjort 
skyldigheterna att förse de behöriga 
nationella myndigheterna med en 
förklaring enligt artikel 9.1 och 9.2 eller 
har fullgjort skyldigheterna inom ramen 
för ett system för tillbörlig aktsamhet om
medlemsstaten har ett sådant system.

Or. en



AM\916992SV.doc 107/116 PE498.075v01-00

SV

Ändringsförslag 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är icke-
diskriminerande och proportionella när 
det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 318
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om 
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är icke-
diskriminerande och proportionella när 
det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar. 
Medlemsstaterna får också i enlighet med 

utgår
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unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte 
ska hållas ansvarig.

Or. en

Ändringsförslag 319
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om
striktare ansvarsbestämmelser inom 
nationell lagstiftning, om dessa är icke-
diskriminerande och proportionella när 
det gäller omfattningen av 
underentreprenörens ansvar.
Medlemsstaterna får också i enlighet med 
unionslagstiftningen föreskriva om sådant 
ansvar inom andra sektorer än dem som 
anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. 
Medlemsstaterna kan i sådana fall 
föreskriva att en entreprenör som har 
gjort en omsorgsfull riskbedömning i 
enlighet med nationell lagstiftning inte ska 
hållas ansvarig.

3. Detta ska inte på något sätt förhindra 
tillämpningen av striktare 
ansvarsbestämmelser på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 320
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 
över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 322
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd 
med medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter på EU-nivå se 

utgår
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över tillämpningen av den här artikeln i 
syfte att vid behov föreslå lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 323
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom tre år från det datum som anges i 
artikel 20 ska kommissionen i samråd med
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter på EU-nivå se över tillämpningen av 
den här artikeln i syfte att vid behov föreslå 
lämpliga ändringar.

4. Inom tre år från den dag som anges i 
artikel 20 ska rådet och 
Europaparlamentet i samarbete med 
kommissionen och efter samråd med 
arbetsmarknadens parter se över 
tillämpningen av den här artikeln i syfte att 
vid behov föreslå lämpliga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar de verktyg och 
möjligheter som föreskrivs eller kan 
komma att föreskrivas i 
unionslagstiftningen ska principerna om 
ömsesidigt stöd och erkännande liksom de 
åtgärder och förfaranden som föreskrivs i 
denna artikel vara tillämpliga vid den 
gränsöverskridande verkställigheten av 
administrativa böter och avgifter som 
utfärdats på grund av att en 
tjänsteleverantör etablerad i en 

1. Utan att det påverkar de verktyg och 
möjligheter som föreskrivs eller kan 
komma att föreskrivas i 
unionslagstiftningen ska principerna om 
ömsesidigt stöd och erkännande liksom de 
åtgärder och förfaranden som föreskrivs i 
denna artikel vara tillämpliga vid den 
gränsöverskridande verkställigheten av 
administrativa böter och avgifter för 
utstationerade arbetstagares situation i 
enlighet med detta direktiv och direktiv
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medlemsstat inte följt tillämpliga 
bestämmelser i en annan medlemsstat.

96/71/EG som utfärdats på grund av att en 
tjänsteleverantör etablerad i en 
medlemsstat inte följt tillämpliga 
bestämmelser i en annan medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 325
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten kan, i enlighet 
med gällande lagar och bestämmelser i sin 
egen medlemsstat, begära att den behöriga 
myndigheten i en annan medlemsstat driver 
in böter eller avgifter eller anmäla beslut 
om böter eller avgifter, såvida relevanta 
lagar, bestämmelser och 
förvaltningspraxis i den sökande 
myndighetens medlemsstat tillåter sådana 
åtgärder.

Den sökande myndigheten kan, i enlighet 
med gällande lagar och bestämmelser i sin 
egen medlemsstat, begära att den behöriga 
myndigheten i en annan medlemsstat driver 
in böter eller avgifter eller retroaktiva 
sociala avgifter enligt förordning 
(EG nr 987/2009 eller anmäla beslut om 
böter eller avgifter eller retroaktiva sociala 
avgifter enligt förordning 
(EG) nr 987/2009.

Or. en

Ändringsförslag 326
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten kan inte göra 
någon begäran om indrivning av böter 
eller avgifter eller anmälan av ett beslut om 
böter eller avgifter i de fall då böterna 
eller avgifterna liksom de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna.

Den sökande myndigheten kan göra en 
begäran om indrivning av böter eller 
avgifter eller retroaktiva sociala avgifter 
eller anmälan av ett beslut om böter eller 
avgifter i de fall de bakomliggande 
fordringarna och/eller de instrument som 
används för verkställighet i den sökande 
medlemsstaten inte erkänns av denna, men 
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genomförandet är möjligt i den anmodade 
medlemsstaten. Den sökande 
myndigheten får dock alltid begära 
frysning och förverkande av tillgångar för 
att begränsa risken för utebliven 
återbetalning innan beslutet är slutgiltigt i 
enlighet med direktiv (...) om frysning och 
förverkande av vinning av brott i 
Europeiska unionen. 
Värdmedlemsstaterna får dessutom tillåta 
en automatisk anslutning av berörda 
arbetstagare till det sociala 
trygghetssystemet i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 327
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bestämmelserna om indrivning av 
böter eller avgifter ska även tillämpas på 
böter som utgör en del av verkställbara 
lagstadgade beslut av nationella 
domstolar.

Or. en

Motivering

Domstolar i antingen värdmedlemsstaten eller etableringsmedlemsstaten måste kunna lagföra 
och bötesbelägga företag som bryter mot nationell lagstiftning och unionslagstiftning och 
bevilja skadestånd och andra ersättningar för arbetstagare som utsätts för sådana lagbrott.

Ändringsförslag 328
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sökande myndigheten ska utan 
dröjsmål underrätta den anmodade 
myndigheten om denna åtgärd.

Den sökande myndigheten ska utan 
dröjsmål underrätta den anmodade 
myndigheten om denna åtgärd, såvida inte 
genomförandet är möjligt i den anmodade 
medlemsstaten. Den sökande 
myndigheten skar dock begära frysning 
och förverkande av tillgångar för att 
begränsa risken för utebliven 
återbetalning innan beslutet är slutgiltigt i 
enlighet med direktiv (...) om frysning och 
förverkande av vinning av brott i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 329
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den anmodade myndigheten får från den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
driva in och behålla ersättning för de 
kostnader som är förknippade med 
indrivningen i enlighet med de lagar och 
administrativa förfaranden eller praxis som 
gäller för liknande fordringar i den 
anmodade medlemsstaten.

Den anmodade myndigheten får från den 
berörda fysiska eller juridiska personen 
driva in och behålla ersättning för de 
kostnader som är förknippade med 
indrivningen i enlighet med de lagar och 
administrativa förfaranden eller praxis som 
gäller för liknande fordringar i den 
anmodade medlemsstaten. Om den 
anmodade myndigheten har kostnader i 
samband med indrivningen ska den 
informera den sökande myndigheten om 
detta och styrka kostnaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 330
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det administrativa samarbete och det 
ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 
föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 
15 ska genomföras genom 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
[hänvisning till IMI-förordningen] .

1. Det administrativa samarbete mellan 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 
14 och 15 ska i möjligaste mån
genomföras genom informationssystemet 
för den inre marknaden (IMI), som inrättats 
genom [hänvisning till IMI-förordningen] 
och åtföljas av andra etablerade 
samarbetsformer såsom bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 331
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ömsesidiga stöd mellan behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna som 
föreskrivs i relevant artikel i detta direktiv 
och direktiv 96/71/EG ska där så är 
möjligt genomföras med hjälp av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), som inrättats genom 
[hänvisning till IMI-förordningen] samt 
genom befintliga etablerade 
samarbetsformer såsom bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

2. Medlemsstaterna får under tre år efter 
detta direktivs ikraftträdande fortsätta att 
tillämpa bilaterala avtal om administrativt 
samarbete mellan behöriga myndigheter i 
fråga om tillämpningen och tillsynen av de 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare som avses i 
artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge 
dessa avtal inte negativt påverkar de 
berörda arbetstagarnas och företagens 
rättigheter och skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 333
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
EU-omfattande svart lista för allvarliga 

överträdelser
Inom ett år efter den dag som avses i 
artikel 20 ska kommissionen förelägga 
rådet och Europaparlamentet en 
konsekvensanalys om möjligheten att 
upprätta en EU-omfattande svart lista för 
fysiska och juridiska personer som 
upprepade gånger gör allvarliga 
överträdelser av bestämmelserna i 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 334
Cornelis de Jong
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Senast tre år efter sista dagen för 
införlivande ska kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén 
rapportera om genomförandet av detta 
direktiv, och denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lämpliga förslag.

Or. en


